
 
 
 

 
 
 
 
 
মুহতারাম 
আসসালামু আলাইকুম, 
 

অতযন্ত আনন্দের সান্দে জানাচ্ছি যে, গ্রাহকন্দের সুচ্ছিধার জনয FSIBL CLOUD এখন চ্ছিচ্ছজটাল িযাাংচ্ছকাং সাচ্ছভিস ও ইন্টারন্দনট 
িযাাংচ্ছকাং চ্ছনন্দে একই প্লাটফমি যেন্দক পচ্ছরচাচ্ছলত হন্দি। তাই গ্রাহকগণ িতিমান্দন একই ইউজার আইচ্ছি/পাসওোিি িযিহার কন্দর 
যমািাইল চ্ছিভাইস এিাং ওন্দেি যেন্দক FSIBL CLOUD িযিহার করন্দত পারন্দিন। 
নতুন প্লাটফন্দমি আন্দরা যিচ্ছি চ্ছনরাপত্তা চ্ছফচার, মাচ্ছি-ফযাক্টর অন্দেনচ্ছটন্দকিনসহ “চ্ছরন্দেল টাইম ফ্রি-চ্ছিন্দটকিন” সাংন্দোজন করা 
হন্দেন্দে, ো আপনার িযাাংচ্ছকাং অচ্ছভজ্ঞতান্দক করন্দি আন্দরা যিচ্ছি সািলীল এিাং চ্ছনরাপে।  
প্রেমিার লগ-ইন করার যেন্দে অিিযই লগ-ইন যপইজ যেন্দক আপনার পাসওোিি চ্ছরন্দসট করুন এিাং যসচ্ছটাংস যেন্দক চ্ছট-চ্ছপন 
চ্ছরকভাচ্ছর কন্দর চ্ছনন।  

ফার্স্ি চ্ছসচ্ছকউচ্ছরচ্ছট ইসলামী িযাাংক চ্ছলিঃ -এর সান্দে োকার জনয আপনান্দক ধনযিাে। আপনার চ্ছিচ্ছজটাল িযাাংচ্ছকাং অচ্ছভজ্ঞতান্দক 
নতুন মাো চ্ছেন্দত আমরা িদ্ধপচ্ছরকর। 

চ্ছিনীত, 
FSIBL CLOUD Team  

- ইনফরমেশন অ্যান্ড কমেউমনমকশন টেকমনালমি মিমিশন (ICTD) 
- অলটারন্দনচ্ছটভ যিচ্ছলভাচ্ছর চযান্দনল চ্ছিচ্ছভিন (ADCD) 
   ফার্স্ি চ্ছসচ্ছকউচ্ছরচ্ছট ইসলামী িযাাংক চ্ছলিঃ 
 
 

নতুন FSIBL CLOUD-এ লগ ইন পদ্ধচ্ছত (APP Version) 
 ধাপ-১ 

 

  গুগল প্লে প্লটোর / এপ প্লটোর প্লেকে FSIBL 

Cloud ইন্সটল েকর নিি। 

 আপিোর ইন্সটল েরো এনেকেশি এ প্রকেশ 

েরুি। 

*** (Updated Version 2.3.3) 
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ধাপ-২ 

 
 Forgotten Password- অপশকি প্রকেশ েরুি। 

 প্রদনশ িত স্থোকি প্রকয়োজিীয় তেয প্রদোি েরুি। 

(প্লেমিঃ আপিোর শোখো, এেোউন্ট িোম্বোর, আপিোর 

প্লরজজটোর্ি ইউজোর আইনর্/প্লমোেোইল িোম্বোর, 

জোতীয় পনরচয়পত্র অিুসোকর জন্ম তোনরখ, 

প্লরজজটোর্ি ই-প্লমইল একেস ইতযোনদ)। 

 সোেনমট েরুি। 

 আপিোর প্লরজজটোর্ি প্লমোেোইল িোম্বোকর OTP আসকল 

তো েনসকয়  “OK” েোটি প্লপ্রস েরুি। 

 

 

ধাপ-৩ 
আপনি সফল ভোকে সোেনমট েরকল নিকন্মোক্ত পপ-

আপ প্লমকসজ প্রদনশ িত হকে। 

 

“New password has been reset and 
credentials sent to registered email’’  
 

 
 
 
 
 

 

ধাপ-৪:   
 িতুি পোসওয়োর্ি সম্বনলত এেটট এিজিকের্ 

নপনর্এফ ফোইল আপিোর প্লরজজটোর্ি ইকমইকল 

প্লপকয় েোকেি।  

 উক্ত ফোইলটট খুলকত আপিোর েযোাংে 

েোটমোর আইনর্র প্লশষ ০৪ (চোর) সাংখযো 

প্রকেশ েরোি। 
 

*** আপিোর েোটমোর আইনর্ ভুকল নগকয় েোেকল 

শোখোয় প্লেোগোকেোগ েকর সাংগ্রহ েরুি অেেো 

আমোকদর ২৪/৭ েল প্লসন্টোর “১৬২৫৭”-এ 

প্লেোগোকেোগ েরুি। 
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ধাপ-৫:  
সফলভোকে লগইি েরোর পর “প্লসটটাংস” অপশি 

প্লেকে আপিোর টট-নপি সাংগ্রহ েরুি।  

 প্লসটটাংস অপশকি প্রকেশ েরুি ( FSIBL 

CLOUD –এর প্লহোমকপইকজ উপকর র্োি পোকব ি 

”...” নচনিত আইেি)। 

 Recover T-PIN – অপশকি প্রকেশ েরুি। 

 এখি প্রদনশ িত স্থোকি প্রকয়োজিীয় তেয প্রদোি 

েরুি, (প্লেমিঃ আপিোর প্লরজজটোর্ি ইকমইল, 

শোখো, েযোাংে এেোউন্ট ইতযোনদ)  
 

*** FSIBL CLOUD-এর নতুন প্লাটফর্ম ে প্রথমবার 

প্রর্বর্েই টট-পপন সংগ্রহ আবেযক। এটট 

আপনার লেনর্ের্নর পবপিন্ন স্তর্র প্রর্ াজন 

হর্ব।  
 

 ধাপ-৬:  
 িতুি টট-নপি সম্বনলত এেটট এিজিকের্ 

নপনর্এফ ফোইল আপিোর প্লরজজটোর্ি ই-

প্লমইকল প্লপকয় েোকেি। 

 উক্ত ফোইলটট খুলকত আপিোর েযোাংে 

েোটমোর আইনর্র প্লশষ ০৪ (চোর) সাংখযো 

প্রদোি েরুি। 

------------------------------------------------------------------ 
mobileapps@fsiblbd.com 
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নতুন FSIBL CLOUD-এ লগ ইন পদ্ধচ্ছত (APP Version) 
 

 

ধাপ ১:   
 “https://cloud.fsiblbd.com/FSIBLCLOUD/login“  
 

 আপিোর ওকয়ে ব্রোউজোকর নগকয় প্রদত্ত নলাংকে 

প্রকেশ েরুি।  

 লগ-ইি প্লপইজ প্লেকে পোকব ি প্রদনশ িত স্থোকি  

‘Password Recovery’ অপশকি প্রকেশ েরুি। 

 

  

ধাপ-২ 
 প্রদনশ িত স্থোকি প্রকয়োজিীয় তেয প্রদোি েরুি। (প্লেমিঃ 

আপিোর েতিমোি ইউজোর আইনর্, প্লরজজটোর্ি ই-

প্লমইল আইনর্, শোখো, আপিোর ১১ সাংখযোর এেোউন্ট 

িম্বর এোং তোনরখ)। 

 সোেনমট েরুি। 

 আপিোর প্লরজজটোর্ি প্লমোেোইল িোম্বোকর OTP আসকল 

তো েনসকয়  “verify” েোটকি নিে েরুি। 

 

 ধাপ-৩ 

আপনি সফল ভোকে সোেনমট েরকল নিকন্মোক্ত পপ-

আপ প্লমকসজ প্রদনশ িত হকে। 

 

“New password has been reset and 
credentials sent to registered email’’  
 িতুি পোসওয়োর্ি সম্বনলত এেটট এিজিকের্ 

নপনর্এফ ফোইল আপিোর প্লরজজটোর্ি প্লমোেোইকল 

প্লপকয় েোকেি।  

 উক্ত ফোইলটট খুলকত আপিোর েযোাংে েোটমোর 

আইনর্র প্লশষ ০৪ (চোর) সাংখযো প্রকেশ েরোি। 

 

*** আপিোর েোটমোর আইনর্ ভুকল নগকয় েোেকল 

শোখোয় প্লেোগোকেোগ েকর সাংগ্রহ েরুি অেেো 

আমোকদর ২৪/৭ েল প্লসন্টোর “১৬২৫৭”-এ 

প্লেোগোকেোগ েরুি। 

 

https://cloud.fsiblbd.com/FSIBLCLOUD/login
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 ধাপ-৪ 

সফলভোকে লগইি েরোর পর লগ-ইি প্লপইজ 

প্লেকে আপিোর টট-নপি সাংগ্রহ েরুি।  
 

  আপিোর ওকয়ে ব্রোউজোর প্লেকে 

“https://cloud.fsiblbd.com/FSIBLCLOUD/login“  

নলাংে এ প্রকেশ েরুি। 

 ছনেকত প্রদনশ িত স্থোকি  ‘T-PIN Recovery’ অপশকি 

নিে েরুি। 
 

*** FSIBL CLOUD-এর নতুন প্লাটফর্ম ে প্রথমবার 

প্রর্বর্েই টট-পপন সংগ্রহ আবেযক। এটট 

আপনার লেনর্ের্নর পবপিন্ন স্তর্র প্রর্ াজন 

হর্ব।  
 

  ধাপ-৫ 
 প্রদনশ িত স্থোকি প্রকয়োজিীয় তেয প্রদোি েরুি। (প্লেমিঃ 

আপিোর েতিমোি ইউজোর আইনর্/প্লমোেোইল িোম্বোর, 

প্লরজজটোর্ি ই-প্লমইল আইনর্, শোখো, আপিোর ১১ 

সাংখযোর এেোউন্ট িম্বর এোং তোনরখ)। 

 সোেনমট েরুি। 

 আপিোর প্লরজজটোর্ি প্লমোেোইল িোম্বোকর OTP আসকল 

তো েনসকয়  “verify” েোটকি নিে েরুি। 

 
 ধাপ-৬ 

 িতুি টট-নপি সম্বনলত এেটট এিজিকের্ 

নপনর্এফ ফোইল আপিোর প্লরজজটোর্ি ই-প্লমইকল 

প্লপকয় েোকেি। 

 উক্ত ফোইলটট খুলকত আপিোর েযোাংে েোটমোর 

আইনর্র প্লশষ ০৪ (চোর) সাংখযো প্রদোি েরুি। 

---------------------------------------------------------------- 
mobileapps@fsiblbd.com 

 

 

https://cloud.fsiblbd.com/FSIBLCLOUD/login
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Thanks, Enjoy FSIBL CLOUD !! 


